ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 86
privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DALI si a indicatorilor tehnico –
economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Scoala Gimnaziala
Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, având în
vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 95 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului municipiului
Medgidia nr.17837/22.07.2020 ; Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Medgidia – B
- raportul de specialitate comun al funcționarilor publici din compartimentelor de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului – Direcția economică, Compartiment tehnic investitii și Birou Proiecte întocmit sub
nr. 17706/22.07.2020; Avizul CTE inregistrat sub nr. 17622/22.07.2020; Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI) ;
-prevederile art. 9 și ale Anexei 5 - Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţii- conţinut-cadru
din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- HCL Medgidia nr. 17/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Medgidia pentru anul 2020;
-prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare coroborat cu art. 1 alin. (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare. Aviz Comisia B
-Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
-raportul de specialitate emis sub nr. 17866/23.07.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și presă
privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională art. 7 alin.(13);
In temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit.b) , alin(4) lit.d),alin.(7) lit. i) și r), art.136 alin.(1) (3) lit.b), alin. (6),
art.139 alin.(3), lit.e) art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico - economici
pentru realizarea obiectivului de investiție Cresterea eficientei energetice a cladirii publice – Scoala Gimnaziala
Spiru Haret din municipiul Medgidia, judetul Constanta așa cum sunt aceștia descriși în Anexa nr.1
Art. 2 Aprobarea descrierii investiției din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă
obiectivului de Cresterea eficientei energetice a cladirii publice – Scoala Gimnaziala Spiru Haret din municipiul
Medgidia, judetul Constanta, conform anexei nr. 2
Art. 3. Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul DUI- Compartiment tehnic și
Direcția economică cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit competețelor legale ce le
revin.
Art. 4 Documentația de Avizare pentru Lucrări de intervenții- DALI pentru obiectivul de investiție
Cresterea eficientei energetice a cladirii publice – Scoala Gimnaziala Spiru Haret din municipiul Medgidia,
judetul Constanta, în original se arhivează la Birou Proiecte.
Art. 5. Prezenta hotarâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, DUI-arhitect șef și
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru” din numărul de 18 consilieri prezenți ședință (lipsește dl consilier Rotaru I.A..) și un
număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar / 1 ex BP/1 ex DUI /Afisat C I. Red. 5 ex.
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